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Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde betreffende 

schuldenproblematiek onder jongeren 
 
 
Hierbij verzoeken wij u onderstaande artikel 41 RvO vragen aan het college van 

Burgemeester en Wethouders door te geleiden. 

Conform genoemd artikel geven wij hierbij aan dat een schriftelijke beantwoording van de 
vragen op prijs wordt gesteld. 
 

Inleiding 

Naar aanleiding van berichtgeving in het Parool van dinsdag 14 januari 2019 

(https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-gaat-schulden-van-jongeren-

overnemen~baa22372/ ) willen wij het college van B&W de volgende vragen stellen.  

 De Amsterdamse wethouder Armoede is van plan om de schulden van jongeren over te 

nemen. Dit moet voorkomen dat ze jaren last hebben van geldzorgen. 

Het is algemeen bekend dat jongeren tussen de 18 en 34 jaar vaak schulden hebben, 

ontstaan door rood staan en betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars en 

telefoonaanbieders. Schulden zorgen voor stress, zelfstandige woonruimte vinden wordt nog 

moeilijker dan het al is. En stoppen met je studie om te gaan werken is dan een verleidelijke 

oplossing. 

Op dit moment gaan schuldeisers zelden akkoord gaan met schuldsanering bij jongeren, 

omdat de kans groot is dat jongeren uiteindelijk meer gaan werken/verdienen en dan wel 

meer kunnen terug betalen. Door het overnemen van de schuld door de gemeente, hebben 

jongeren nog maar één schuldeiser en kunnen ze die naar draagkracht aflossen. Ook staat 

de schuld dan niet meer geregistreerd bij kredietregister BKR, waardoor de jongeren in de 

toekomst makkelijker een hypotheek kunnen krijgen. 

Als voorwaarde zou de gemeente met de jongeren overeen kunnen komen dat er een 

begeleidingsplan wordt opgesteld met afspraken over werk, opleiding en hun schulden. 

 Vragen 

1. Heeft het college in kaart hoeveel jongeren er in Beverwijk wonen met schulden? 

2. Weet het college hoeveel schuldhulpverleningstrajecten met jongeren er lopen? 

3. Herkent het college het beeld dat schuldeisers niet bereid zijn om schulden van 

jongeren te saneren? 

4. Is het college bereid om onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten van het 

overnemen van schulden van jongeren in Beverwijk? 
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